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حوزه اخذ تصمیم درخصوص بودجه -95گزارش تراز مالی سال -دستور جلسه: گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستور
طرح مصوبه -بررسی وضعیت موجود و تعیین تکلیف نحوه استفاده ساختمان ادیب-96معاونت آموزش در سه ماهه آخر سال 

طرح برخی نامه هاي -بازرسان در خصوص اجرا تکالیف مجمع عمومی96-66طرح نامه شماره -97کارگروه تعیین تعرفه سال 
.مواردسایر-وارده

گزارش  جلسه :  
شی از اقدامات هفته ي گذشته سازمان را ارائه دادند.مقدم به اعضاي حاضر در جلسه گزار)آقاي مهندس بهلول ضمن خیر 1

به شرح ذیل به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. هیأت مدیرهنطق پیش از دستور اعضاء محترمادامهدر
درصد حق نظارت نسبت به ادامه 5آقاي مهندس پور حسینی با اشاره به ابالغ وزارت راه و شهرسازي در خصوص عدم اخذ )1-1

درصد نظارت تذکر دادند. 5روند اخذ فیش 
موضوع مورد تبادل نظر اعضاء قرار گرفت و پس از بررسی نامه هاي وارده از راه و شهرسازي و شوراي مرکزي بر تصمیم قبلی 

تائید گردید. 10/11/96درصد از مهندسین ناظر از تاریخ 5مبنی بر عدم اخذ فیش 
) آقاي دکتر سیفی در یک تذکر قانونی نسبت به صدور حکم عضویت براي یکی از منتخبین هیأت مدیره براي شوراي 2-1

راي مرکزي و راه و شهرسازي شدند. مرتبط هستند اعالم تذکر کردند و خواستار انعکاس مطلب به شوانتظامی که داراي مدرك 
آقاي دکتر مزینانی به روند کاهش درآمدهاي سازمان و احتمال تصویب آئین نامه کنترل ساختمان اشاره داشته و در خصوص )3-1

لزوم استفاده بهینه از منابع مالی سازمان تاکید کردند. 
حسابرس توسط خزانه دار محترم و مدیر محترم مالی سازمان ارائه و گزارش 95)در ادامه جلسه موضوع ارائه تراز مالی سال 2

گردید.
در ادامه موضوع برگه تشخیص مالیات صادره براي سازمان و راهکارهاي دفاع از حقوق سازمان در بحث مالیات مورد بحث و

تنظیم با مدیر کل محترم دارائی 15/11/96بهلول اعالم کردند جلسه اي در روز یک شنبه تبادل نظر قرار گرفت. آقاي مهندس
می توانند در جلسه شرکت نمایند. شده که اعضاء در صورت تمایل

) آقاي مهندس پور حسینی در خصوص شرایط قرارداد تعاونی گاز، تقسیط هاي انجام شده براي سهم سازمان، پرداخت 1-2
هاي نوین، باغ ارغوان، برخی کتابهاي چاپ شده، حساب برخی فیشهاي پروانه ها که با تاخیر پرداخت شده اند، همایش  فناوری

پروژه ادیب، پرداختی هاي سازمان در بانکهاي مختلف و لزوم تدوین جدول درآمد و هزینه شهرستانها، لیست هزینه هاي 
ان نقشه درصد تفکیک آپارتمان مهندس5نمایندگان برون سازمانی، جدول دریافتی اعضاء هیأت مدیره، دریافتی هاي به جهت 

بردار، جدول حق سنوات ذخیره پرسنل ،چک هاي وصول شده، جدول تفکیکی پرداختی به انجمن هاي صنفی، جدول درآمد و 
هزینه نمایندگیها، حق ماموریت هاي پرسنل و هیأت مدیره ، لیست تنخواه گردانهاي موجود و مصوبات مربوطه و .... سواالتی 

مهندس پور حسینی به امور مالی مراجعه داشته و پاسخهاي الزم به ایشان ارائه شود. مطرح کردند. در نهایت مقرر شد آقاي
آقاي دکتر سیفی پیشنهاد دادند که کمیته اي جهت بررسی عملکرد تشکیل شود.ضمن اینکه تقاضا داشتند که به دغدغه اعضاء 

هیأت مدیره در خصوص تراز و عملکرد احترام گذاشته شود. 
عملکرد به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. شگزاروینبررسی به جلسه آتی موکول شد. در خصوص تددر نهایت ادامه 

توسط آقایان مهندس اسدي و مهندس پیراسته تهیه شود. 95مصوبه: مصوب شد گزارش عملکرد سال 
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با حضور معاونت محترم آموزش و پذیرش مطرح و بررسی شد.آموزش)در ادامه جلسه موضوع بودجه حوزه معاونت 3
پس از بحث و تبادل نظر و به جهت امکان پاسخگوئی و اجراء دوره هاي آموزشی و سایر مشکالت این حوزه به شرح ذیل اخذ 

تصمیم شد.
ه با جابجائی زیر ردیفهاي و به جهت حل مشکالت حوزه معاونت آموزش و پذیرش هیأت مدیر1396مصوبه: حسب بودجه مصوب سال 

درصد بودجه مصوب هر زیر ردیف موافقت نمود. 10حوزه معاونت آموزش و پذیرش تا حد 


